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1. OBJETIVO
01 - Estabelecer princípios, diretrizes, responsabilidades e procedimentos que devem
ser adotados pela CDP para o envio de informações ao Tribunal de Contas no que
pertine à Prestação de Contas Anual.
2. ABRANGÊNCIA
01 - Esta norma se aplica a todos os Setores da Companhia Docas do Pará – CDP.
3. DEFINIÇÕES
Termo
TCU

Descrição
Tribunal de Contas da União

SISTEMA E-CONTAS

Sistema eletrônico do TCU, no qual são inseridas as
informações referentes às prestações de Contas.

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Demonstração, pelo dirigente máximo, aos órgãos de
controle e à sociedade, dos resultados alcançados
por intermédio da execução de atividades sob sua
responsabilidade, realizadas com vistas a dar
cumprimento
aos
objetivos
previamente
estabelecidos para a unidade prestadora de contas
sob seu comando, em determinado exercício
financeiro.

UNIDADE
PRESTADORA DE
CONTAS (UPC)

Órgão ou entidade recebedora de recursos públicos,
e que possui o dever de informar seus atos de
gestão ao tribunal de Contas.

e-CONTAS

Sistema eletrônico usado pelo TCU para receber as
informações referentes à Prestação de Contas Anual

ALIMENTADOR

Membro da Comissão de Prestação de contas que
inserirá as informações no e-Contas, bem como
preenchera o Check list.

VERIFICADOR

Membro da Comissão de Prestação de contas que
verificará se as informações no e-Contas estão em
conformidade com as diretrizes dos normativos do
TCU, bem como preencherá o Check list.
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Termo

PROCESSO DE
CONTAS

RELATÓRIO DE
GESTÃO

CONTROLE INTERNO

SECEX

3.1.

Versão: 2.0

Descrição
Processo de trabalho do controle externo, destinado
a avaliar e julgar o desempenho e a conformidade da
gestão das pessoas abrangidas pelos incisos I, III,
IV, V e VI do art. 5º da Lei nº 8.443/92, com base em
documentos, informações e demonstrativos de
natureza
contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional ou patrimonial, obtidos direta ou
indiretamente.
Documentos, informações e demonstrativos de
natureza
contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional ou patrimonial, organizado para permitir
a visão sistêmica do desempenho e da conformidade
da gestão dos responsáveis por uma ou mais
unidades jurisdicionadas durante um exercício
financeiro;
Para efeitos deste processo, entende-se o órgão
fiscalizador das informações apresentas pela CDP.
Atualmente o Controle Interno da CDP é realizado
pela Controladoria Geral da União – CGU
Secretaria de Controle Externo. Descentralização
regional do Tribunal de Contas da União.

POLÍTICAS
a. Lei Federal 12.815, de 05 de junho de 2013.
b. Regimento Interno de Transição da CDP.

3.2.

DIRETRIZES
# Diretrizes

1

Atentar para as Decisões normativas anuais do TCU sobre a prestação de contas anual

2

Antes da publicação, observar atentamente aos itens do Check list

3

Observar o fluxo do processo
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CONSENSO / APROVAÇÃO

01- Este Instrumento Normativo foi elaborado pela SURISC e validado pela GEGEST.
3.4.

PONTO DE CONTROLE
3.4.1. Pedidos de Políticas, Normas e Procedimentos (PNPs)
a. Objetivo: verificar se as informações solicitadas como prestação de
Contas foram encaminhadas ao TCU antes do prazo limite estipulado por
normativo próprio.
b. Periodicidade: anual
c. Polaridade: quanto menor, melhor.
d. Descrição: Comparativo trimestral dos pedidos de revisão de políticas,
normas e procedimentos.
e. Cálculo:
X > Prazo Limite para Prestação de Contas

3.5.

UNIDADE RESPONSÁVEL

01- Neste processo, a Unidade Responsável é a Comissão de Prestação de Contas,
que fica responsável pelo fiel cumprimento do processo de elaboração normativa, bem
como pela catalogação dos instrumentos vigentes e em elaboração.
3.6.

UNIDADE EXECUTORA

01- Neste processo, as unidades executoras são todas as áreas da companhia
responsáveis por elaborarem seus normativos internos, bem como a SECORC,
GEJUR, GEGEST e a DIREXE.
4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
4.1.

DA UNIDADE RESPONSÁVEL
4.1.1.

Comissão de Prestação de Contas

a. Coordenar as atividades necessárias para apresentação das informações
solicitadas pelo TCU;
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b. Verificar junto ao sistema do TCU, as informações que devem ser inseridas
no Relatório de Gestão e demais peças da Prestação de Contas Anual;
c. Provocar as demais áreas da Companhia seja por Comunicações Internas,
e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação oficial, quanto à prestação
de informações inerentes às suas atividades;
d. Acessar e Inserir informações necessárias ao processo de Prestação de
Contas no Sistema E-Contas do TCU;
e. Consolidar as informações encaminhadas pelas Áreas Responsáveis da
CDP;
f. Concomitantemente com o Relatório de Gestão, a Comissão para
Prestação de Contas deverá também elaborar o Relatório de Administração
da CDP.
4.2.

DAS UNIDADES EXECUTORAS
4.2.1.

Áreas Responsáveis da CDP

a. Deve atender as solicitações de informações da Comissão de Prestação de
Contas;
b. Atentar para prazos estipulados pela Comissão de Prestação de Contas;
c. Zelar pela confiabilidade das informações prestadas à Comissão de
Prestação de Contas.
4.2.2.

Diretor Presidente - DIRPRE

a. Prestar informações ao Tribunal de Contas;
b. Nomear a Comissão para Prestação de Contas anual a fim de auxiliá-lo no
repasse de informações ao TCU.
4.2.3.

Diretoria Executiva - DIREXE

a. Aprovar, em primeira instância, o Relatório de Gestão da Companhia,
e posteriormente encaminhá-lo ao CONSAD.
4.2.4.

Conselho de Administração - CONSAD

a. Aprovar
o
Relatório
de
Gestão
para posterior encaminhamento ao TCU.
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5. DIRETRIZES ESPECÍFICAS
5.1.

INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

01- - A apresentação do relatório de gestão e das informações suplementares
em conformidade com as normas que regulamentam a prestação de contas é
de responsabilidade do dirigente máximo de cada Unidade Prestadora de
Contas, sempre relacionadas anualmente por meio de decisão normativa do TCU.
02 – Para atender a essa determinação, anualmente, o Diretor Presidente nomeia
Comissão interna para elaborar o relatório de Gestão e demais peças integrantes
da prestação de Contas anual da CDP.
03 – Será encaminhada à unidade técnica do Tribunal de Contas, no prazo
estabelecido por Decisão Normativa do TCU, relação dos membros que compõe a
referida Comissão, a fim de que os mesmo sejam habilitados no sistema e-Contas.
04 – havendo qualquer alteração na Comissão de prestação de Contas, a CDP deve
comunicar à unidade técnica do TCU, em até quinze dias do fato, as alterações
ocorridas nas suas estruturas que possam interferir na configuração das contas ou
de seus conteúdos.
5.2.

e-CONTAS

01 – Trata-se do sistema eletrônico pelo qual o TCU recebe a Prestação de Contas
Anual. Ele define a estrutura, critérios e quadros, entre outras informações que
devem ser elencadas pela Companhia.
02- - Os relatórios de gestão, o rol de responsáveis, os demais relatórios,
pareceres e declarações, bem como as informações suplementares que compõem a
prestação de contas devem obedecer à estrutura de conteúdos definida no
Sistema e-Contas para cada unidade prestadora de contas, bem como às
orientações de elaboração contidas no referido sistema.
03- - São disponibilizados como tópicos de ajuda no Sistema e-Contas,
as orientações e os quadros destinados a auxiliar a elaboração das
informações exigidas nas seções do relatório de gestão.
04- - Os quadros de que trata o paragrafo anterior, quando disponibilizados,
são padrões de referência para elaboração dos conteúdos do relatório de
gestão, podendo, a CDP, fazer os devidos ajustes em razão de suas
especificidades ou para melhor expressar os resultados da gestão.

Documento Controlado IN 2501.03

Página 8 de 20

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
Código: IN – 2501.03

Instrumento Normativo
Diretoria: DIRPRE

Gerência: GEGEST

Elaboração: SURISC

Criação: 07/08/2017

Vigência: 07/08/2017

Validação: DIREXE

Assunto: GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

5.2.1.

Versão: 2.0

Operação do e-Contas

01 - O usuário deve estar previamente cadastrado no Portal TCU e ser
habilitado para o uso do Sistema e-Contas, nos termos do item 5.1 – 03.
02 – A Inserção de informações referentes ao Relatório de Gestão deve
obedecer às diretrizes e estrutura estabelecidas em Decisão Normativa
especifica do TCU.
03- - Os arquivos com os
seguintes requisitos técnicos:

conteúdos

exigidos

devem observar

os

a. estar no formato Portable Document Format (PDF) pesquisável ou
acessível;
b. conter no mínimo 70% das páginas formadas por texto; e
c. conter no máximo 10 MB de tamanho.
04- - A CDP deve inserir todas as peças de sua responsabilidade e concluir
sua atuação no Sistema e-Contas até a data-limite fixada por Decisão
Normativa Especifica do TCU.
05 – A Responsabilidade da CDP, em encaminhar as informações requeridas,
encerra-se após a realização da operação “Concluir Relatório de Gestão” no
sistema.
06 – Após a conclusão da do envio de informações no E-Contas, será emitida
uma “Declaração de Publicação do Relatório de Gestão”:
a. em até 45 dias após a conclusão do relatório de gestão, consideradas as
prorrogações de prazo e as eventuais devoluções para ajuste, ou;
b. após a conclusão da manifestação do respectivo órgão de controle interno,
para as unidades que terão processo de contas autuado para fins de
julgamento pelo Tribunal.
5.3.

DOCUMENTOS QUE COMPORÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

01- As informações que compõem a prestação de contas anual devem obedecer à
estrutura de conteúdos definida no Sistema e-Contas, bem como às orientações de
elaboração contidas no referido sistema e normativos do TCU.
02– Os processos de contas ordinárias devem abranger a totalidade da gestão das
unidades relacionadas em decisão normativa. A critério do TCU, definidos
anualmente em Decisão Normativa, a CDP poderá ter seu processo de contas
ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das
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peças que os comporão e os prazos de apresentação.
02 – Ressalta-se que, a critério do Tribunal de Contas da União, em normativos
específicos, bem como na estrutura definida no Sistema E-Contas, outras peças
poderão ser solicitadas ou suprimidas.
03- - As informações classificadas em qualquer grau de sigilo conforme
disposições da Lei 12.527/2011 ou de lei específica, não podem ser inseridas na
prestação de contas.
04- - Caso haja a exigência de inserção de informação classificadas no relatório
de gestão, a CDP deve declarar, na introdução do respectivo capítulo do
relatório, a supressão de tais informações, apresentando o dispositivo legal que
fundamenta a classificação sigilosa das informações.
05 – Os processos de contas ordinárias devem abranger a totalidade da gestão das
unidades relacionadas em decisão normativa. A critério do TCU, definidos
anualmente em Decisão Normativa, a CDP poderá ter seu processo de contas
ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das
peças que os comporão e os prazos de apresentação.
5.3.1.

Relatório de Gestão

01 - Os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao Tribunal,
atentando para os seguintes requisitos:
a. A apresentação tempestiva do relatório de gestão, com o conteúdo e forma
fixados em Decisão Normativa, configura o cumprimento da obrigação de
prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal;
b. Os relatórios de gestão anuais devem abranger a totalidade da gestão da
unidade Companhia;
c. Os relatórios de gestão devem ser apresentados ao Tribunal em meio
informatizado, conforme item 5.2.1- 03;
d. Os relatórios de gestão ficarão disponíveis para livre consulta no Portal do
Tribunal na Internet em até quarenta e cinco dias da data limite para
apresentação, consideradas as possíveis alterações de prazo;
02 – Os processos de contas ordinárias devem abranger a totalidade da gestão
das unidades relacionadas em decisão normativa. A critério do TCU, definidos
anualmente em Decisão Normativa, a CDP poderá ter seu processo de contas
ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma
das peças que os comporão e os prazos de apresentação
.
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Rol de Responsáveis

01- - Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e
seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se
referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:
a. Dirigente máximo da unidade jurisdicionada;
b. Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia
imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso
anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade
jurisdicionada;
c. Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou
estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto
na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.
02- - O Rol de responsáveis deve conter as seguintes informações:
a. Nome e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) do responsável arrolado;
b. Identificação da natureza de responsabilidade e dos cargos ou funções
exercidos;
c. Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;
d. Identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração,
incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento
de divulgação pertinente;
e. Endereço residencial completo; e
f. Endereço de correio eletrônico.
03 – Para melhor atender tal determinação, é boa pratica que a Companhia
mantenha cadastro informatizado de todos os responsáveis a ela vinculados,
em cada exercício, com todas as informações indicadas no item anterior.
04 - Os responsáveis substitutos serão inseridos no rol somente se tiverem
efetivamente exercido a substituição do titular no exercício de referência das
contas, situação em que deverão ser informados os períodos.
5.3.3.

Parecer da Unidade de Auditoria Interna,

01 – Refere-se a obtenção do relatório de atividades da GEUADI sobre a
prestação da conta pela CDP.
Documento Controlado IN 2501.03

Página 11 de 20

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
Instrumento Normativo

Código: IN – 2501.03

Diretoria: DIRPRE

Gerência: GEGEST

Elaboração: SURISC

Criação: 07/08/2017

Vigência: 07/08/2017

Validação: DIREXE

Assunto: GESTÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Versão: 2.0

02 – A emissão do presente Parecer deve obedecer ao § 6º, art. 15 do Decreto
3.591/2000, que exige o parecer das áreas de Auditoria Interna das entidades
da administração indireta do Poder Executivo.
03- - O parecer da unidade sobre a prestação de contas deve contemplar
a síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião. Na
sua elaboração, deve-se fazer menção expressa sobre o dispositivo normativo
que exige e regulamenta tal parecer.
04- - Não há estrutura padronizada para as informações solicitadas neste
item. Desta forma, a unidade poderá escolher a forma que julgar mais
adequada de apresentação dos dados solicitados, sempre observando às
recomendações das Decisões Normativas do TCU e orientação do E- Contas.
5.3.4.

Relatório de Auditoria Independente

01- - Tem por objetivo apresentar o relatório de auditor independente em
que emite opinião se demonstrações contábeis da entidade no exercício
estão ou não livres de distorções relevantes.
02- - A auditoria anual nas contas tem por objetivo fomentar a boa
governança pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na
prestação de contas de Companhia e induzir a gestão pública para resultados.
5.3.5.

Declarações de integridade

01 - Tem por objetivo tratar, em subitens de seu desdobramento, de um
conjunto de declarações e informações a serem exigidas de gestores de áreas
específicas da gestão das CDP sobre a integridade, completude, atualidade
etc. dos registros das informações relevantes em sistemas estruturantes da
Administração Pública Federal, tais como SIAFI, SIASG, SIOP, SICONV, entre
outros.
02 – A CDP deve observar as orientações especificas para cada item no
sistema E-Contas.
5.4.

PRAZOS

01 - Os prazos para apresentação do Relatório de Gestão e demais peças da
prestação de contas serão definidos por normativos próprios do TCU, devendo a
Comissão de Prestação de Contas estar atenta ao seu estabelecimento.
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LISTA DE VERIFICAÇÕES

01 – Antes do envio das informações ao TCU, por meio do e-Contas, pelo menos
dois membros da Comissão de Prestação de Contas devem preencher o “check list”
disposto no anexo I.
02 – O preenchimento de que trata o paragrafo anterior, ocorrerá da seguinte forma:

a. O primeiro membro, denominado Alimentador, inserirá as informações no
sistema e-contas, e verificará se as mesmas estão em conformidade com as
diretrizes estipuladas pelos normativos do TCU;
b. O segundo membro, denominado Verificador, apenas verificará se as
informações inseridas no e-Contas estão em conformidade com as
diretrizes estipuladas pelos normativos do TCU.
03 – Identificada alguma inconformidade nos itens da prestação de contas, a mesma
deverá ser sanada pelos membros da Comissão, ou encaminhada ao responsável
para fazê-la.
04 – Estando as informações em conformidade com as Diretrizes do TCU, o
membro Alimentador deverá concluir a Prestação de contas anual.

5.6.

ALTERAÇÕES NAS PEÇAS E INFORMAÇÕES

01- - As peças de que trata o item 5.3 que estiverem em desacordo com as
formas, os conteúdos e as orientações da Instrução Normativa - TCU 63/2010, da
Decisão Normativa especifica, bem como do Sistema e-Contas, poderão ser
devolvidas pela unidade técnica do Tribunal de Cotas à CDP para
realização dos ajustes necessários, com fixação de novo prazo para a
reapresentação da peça corrigida.
02- - Os prazos concedidos à CDP para substituição de conteúdo
inconsistente poderão, a critério da unidade técnica do Tribunal de Contas, ser
acrescidos aos prazos do órgão de controle interno e da autoridade
supervisora da respectiva conta.
03- - O órgão de controle interno poderá nas mesmas condições do paragrafo
artigo anterior, solicitar à unidade prestadora de contas a substituição da peça
incorreta.
04- - A solicitação de prorrogação de prazo para apresentação das peças deve
ser encaminhada pelo órgão de controle à unidade técnica do Tribunal
responsável para análise, observados os termos do art. 7º da Instrução
Normativa – TCU 63/2010.
05 – A SECEX poderá autorizar a concessão, com base nas justificativas
apresentadas pela CDP após exame de admissibilidade, prorrogação de até 30 dias
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nos prazos para proceder os ajustes no sistema e-Contas.

06- - As peças e informações solicitadas como prestação de contas somente poderão
ser substituídas no Sistema e-Contas com a homologação do procedimento pela
respectiva unidade técnica e até a autuação do processo de contas.

07- - Os pedidos de prorrogação de prazo superior a 30 dias serão submetidos ao relator
e tratados nos termos do § 3º do artigo 12 da Resolução - TCU 234/2010.

08 – No caso da CDP, por iniciativa própria ou mediante provocação, pretender substituir
relatório de gestão já publicado no Portal do TCU na Internet deve enviar o pedido
devidamente fundamentado por seu dirigente máximo à unidade técnica do Tribunal a que
se vincular, a qual se manifestará formalmente sobre a conveniência e oportunidade de
autorizar a substituição e orientará a unidade sobre os procedimentos necessários a serem
adotados.

09 - A não correção das falhas no prazo fixado sujeitará os responsáveis à multa prevista
no art. 58 da Lei 8.443/1992.

5.7.

PUBLICAÇÂO DO RELATORIO DE GESTÃO

01- - A CDP deve disponibilizar, em área de amplo acesso do seu sítio na Internet,
o relatório de gestão publicado pelo Tribunal e todos os documentos e informações
de interesse coletivo ou geral relacionados às contas do exercício de 2016, incluindo
as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, em atendimento ao
art. 8º da Lei 12.527/2011.
02- - A divulgação de que trata o paragrafo anterior deve ser feita pela
Companhia em até trinta dias, contados da publicação do relatório de gestão
pela unidade técnica do Tribunal ou pelo sistema e-Contas.

5.8.

ARQUIVAMENTO DE RELATÓRIOS ANTERIORES

01 – por orientação do Tribunal de Contas, a CDP e os órgãos de controle interno,
conforme seus procedimentos internos devem manter a guarda dos documentos
comprobatórios de cada exercício, incluídos os de natureza sigilosa, de acordo com
os seguintes prazos:

a. dez anos, contados a partir da apresentação do relatório de gestão ao
Tribunal, para as unidades jurisdicionadas não relacionadas para
constituição de processo de contas no exercício;
b. cinco anos, contados a partir da data do julgamento das contas dos
responsáveis pelo Tribunal, para as unidades jurisdicionadas relacionadas
para constituição de processo de contas no exercício.
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02- - O descumprimento do disposto no paragrafo anterior poderá sujeitar
o responsável à sanção prevista no inciso II do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992,
sem

prejuízo da instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao Erário, se for o caso.
6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
a. Instrução Normativa-TCU Nº 63-2010 ;
c. Resolução-TCU Nº 244/2011;
b.

d. Resolução-TCU Nº 234/2010
e. Instrução Normativa-TCU Nº 72/2013;
f. Decisão Nrmativa-TCU Nº 154/2016;
g. Portaria-TCU Nº 59/2017;
h. Lei nº 8.443/92.
i. Lei n° 12.527/2011
j. Decreto n° 3.591/2000
7. NOTAS EXPLICATIVAS
01- Os procedimentos elencados nesta Norma são Genéricos e não excluem aqueles
publicados pelo TCU anual por meio de seus normativos, como Portarias, Instrução
normativas e Decisões normativas, entre outros.
02- A Comissão de Prestação de Contas deve estar atenta a todos os normativos do
TCU que dispõem sobre as orientações para a elaboração do relatório de gestão, rol de
responsáveis, demais relatórios, pareceres, declarações e informações suplementares
para a prestação de contas referentes a cada Exercício.
03- Para o bom atendimento das diretrizes desta Norma Geral, bem como a
conformidade com a Prestação de Contas da Companhia, é recomendável que antes
da conclusão da referida prestação de contas no sistema e-Contas, é imprescindível
que os membros da Comissão façam um “Check list” entre as informações solicitadas
pelo TCU e aquelas encaminhadas pela Companhia, conforme item 5.5.
8. ANEXOS
a. ANEXO I
- Índice da Norma Geral para Elaboração de Políticas,
Normas e Procedimentos – Codificação por Áreas e Assuntos
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b. ANEXO II

Versão: 2.0

- Modelo de Instrumento Normativo

c. ANEXO III - Modelo de Instrução de Trabalho
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d. ANEXO IV - Modelo de Resolução da Diretoria
e. ANEXO V

- Modelo de Deliberação

f. ANEXO VI

- Modelo de Ordem de Serviço

g. ANEXO VII – Modelo de Solução
a. ANEXO VIII - Fluxograma Redesenhado – Gerir Políticas, Normas e
Procedimentos
9. APROVAÇÃO
01Este Instrumento Normativo foi aprovado pela Deliberação DIREXE n° 39/2017
da Diretoria Executiva da CDP - DIREXE, em Reunião realizada em 07.08.2017, e
entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PARSIFLA DE JESUS PONTE
Diretor Presidente
RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
Diretor Administrativo –Financeiro
MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA
Diretora de Gestão Portuária
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ANEXO I
CHECKLIST PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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Alimentador

Enviado?

Em Conformidade?

Código: IN – 2501.03

Versão: 2.0

Verificador

1. RELATÓRIO DE GESTÃO

Em Conformidade?

1. Elementos Pré-textuais
a. Capa
b. Folha de Rosto
c. Lista de Siglas e abreviações
d. Lista de tabelas, quadros gráficos e figuras
e. A proposta possibilita Resultados e Retorno sobre o investimento
compatíveis com as expectativas da organização?
f. Sumario
2. Apresentação
3. Visão Geral
a. Finalidade e Competências
b. Normas e Regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Unidade
c. Ambiente de Atuação
d. organograma
e. Macroprocesso Finalístico
f. Composição Acionária do Capital Social
g. Participação em outras sociedades
h. Princuipais eventos societários ocorridos no exercício
4. Planejamento organizacional e resultados
a. Planejamento Organizacional
i. Descição sintética dos objetivos do exercício
ii. Estágio de implementação do Planejamento Estratégico
iii. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
iv. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
b. Desempenho Orçamentário
i. Informações sobre a execução das despesas
c. Desempenho operacional
i. Apresentação e análise de indicadores de desempenho
5. Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos

a. Descrição das estruturas de governança
b. Atendimento à Lei das Estatais
c. Informações sobre dirigentes e colegiados
d. Política de designação de representantes nas assembleias e nos colegiados
de controladas, coligadas e sociedades de propósito específico
e. Atuação da unidade de auditoria interna
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f. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
g. Gestão de riscos e controles internos
h. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
i. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
j. Política de participação de empregados e administradores nos resultados da
entidade
k. Participação acionária de membros de colegiados da entidade
6. Áreas Especiais da Gestão
a. Gestão de pessoas
i. Estrutura de pessoal da unidade
ii. Demonstrativo das despesas com pessoal
iii. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
iv. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
v. Entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas.
b. Gestão do patrimônio e infraestrutura
i. Gestão do patrimônio imobiliário da União
c. Gestão da tecnologia da informação
i. Principais sistemas de informações
ii. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
d. Gestão ambiental e sustentabilidade
i. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras
7. Relacionamento com a Sociedade

a. Canais de acesso do cidadão
b. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuaçãoda
unidade
8. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

a. Desempenho financeiro no exercício
b. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
c. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e notas explicativas
9. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle

a. Tratamento de determinações e recomendações do TCU
b. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
c. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao
Erário
d. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos deobrigações
com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
e. Informações sobre ações de patrocínio
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F. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
g. Informações sobre ações de publicidade e propaganda
10. Outras informações relevantes
11. Anexos e Apêndices
Assinatura Alimentador:
Assinatura do Verificador:
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Enviado?

Em Conformidade?
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2. RELATÓRIO, PARECERES E
DECLARAÇÕES

verificador
Em Conformidade?

1.

Rol de Responsáveis
a. Diretor Presidente
b. Diretor Administrativo-Financeiro
c. Diretor de Gestão portuária
d. Substituições
e. Membros do CONSAD

2. Parecer ou Relatório da unidade de auditoria Interna
3. Parecer do Colegiado
a. Aprovação do CONSAD
b. Anuência do CONFIS
4.
5.
6.

Relatório de Instância ou Área de Correição
Relatório de Auditor Independente
Declarações de Integridade
a. Declaração de integridade e completude das informações sobre contratos
convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal

e

b. Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e
Registro dos Atos de Admissão e Concessões
c. Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das
declarações de bens e rendas

Assinatura Alimentador:
Assinatura do Verificador:
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